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setmana 02

BON
DIA

11-13 ANYS
APRENDRE A VIURE

Després d’un cap de setmana on hauràs pogut gaudir llargament de la MÚSICA 
VIVA et convidem a fer silenci dintre teu, mentre vas recordant l’objectiu d’aquest 
curs: CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Torna a fer present el que t’agradaria aconseguir aquest curs. Durant el dia 
d’avui escriu en un full el compromís que vas sentir com a més fort. El dia de 
tutoria el podràs posar en el teu tub i recordar-lo al llarg del curs.

Llegiu el text de Francesc Torralba sobre el compromís. (el trobareu en 
l’annex)
Penseu en silenci que és per cadascú el compromís. Després parleu-ne entre 
tots. 

Què et suggereix aquesta 
imatge? 

Quina relació creus que té amb 
l’objectiu educatiu?

Llegiu aquest text:
Avui en dia la paraula compromís no està de moda. Comprometre’ns ens 
sona a lligar-nos definitivament a alguna cosa, sense possibilitat de canviar 
aquesta implicació en funció de les nostres necessitats.

Què en penseu? Hi esteu d’acord? Què és per a vosaltres el compromís? 
Parleu-ne entre tots. 

Quin nou missatge sobre el compromís té 
aquesta imatge?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S
En els BONS DIES de la setmana que comencem volem ajudar-te a veure que 
quan creixem canviem nosaltres i transformem el nostre entorn. Les nostres 
actituds poden fer que el nostre entorn sigui millor. I això ho podem 
aconseguir si som capaços de comprometre’ns a millorar les nostres maneres 
d’actuar. Les diferents reflexions que et proposem poden ser un bon mitjà per 
anar fent realitat l’objectiu d’aquest curs.



ANNEX 
 
 
Comprometre's és, en sentit estricte, contribuir, des del propi talent 
personal, a una causa més gran que el propi jo, a fer realitat un somni 
col·lectiu. És aportar el petit gra de sorra a l 'obra comuna. En el cor de 
l'ètica del compromís, hi ha un missatge d'esperança; no una quimera 
buida, ni una il·lusió sense base real. 
 
 Viure és comprometre's, però no tot compromís val el mateix, ni mereix el 
mateix respecte. 

                                                                                      Francesc Torralba, El compromís 


